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Styrelsemöte nr. 5
Svenska Kendoförbundet
Datum: 2011-05-22
Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli
Tid:
Kl.10:00-13:00
Kallade, närvarande
Anette Persson Sunje, ordförande
Emma Sviestins, sekreterare
Sida Yin, jodoansvarig
Jussi Myllyluoma, kendoansvarig
Kallade, närvarande per telefon
Jan Graaf, kyudoansvarig
Peter Höglund, 2:a suppleant
Kallade, frånvarande / anmält förhinder
Anders Bergström, kassör
Jonas Hasselhuhn, iaidoansvarig
Kirsi Höglund, naginataansvarig
Jesper Waldestål, 1:a suppleant
Dagordning
1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande
Fastställande av dagordning
Förra mötets protokoll
Ekonomisk rapport
1. 2010-04 Uppföljning av bidrag till arter
2. 2011-03 Ekonomi för naginatan för ett par år bakåt
3. Fakturor på kö
5. Genomgång av kalendarium
1. Vad är på gång?
2. Vad måste tas beslut om?
6. Nya ärenden
1. Rapport från EKF GA
2. Rapport från EKC
3. Läget med Skattemyndigheten
4. Kontakt med kansliet avseende tävlingar och press
5. ”Press-coaching”
6. Info om kendo-SM
7. SM-veckan
8. Info om jodo-SM
9. Landslagsledning kendo?
10. Domare till EKF:s databas (kendo, iaido, jodo)
11. Budget för representation vid EJC 2011 (september), EIC 2011 (Andorra)
12. Rapport från iaido-SM
7. Genomgång av uppföljningspunkter
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

2010-03 Översyn av tävlingsreglemente för alla arter
2010-09 Uppdatering av dokument om graderingsregler
2011-05 Identifiera vilka styrdokument som behöver uppdateras
2011-08 Jämställdhetsplan
2011-11 Organisationsplan skiss
2011-12 Ändring av SM-reglemente, kolla upp vad årsmötet beslutade angående att dela jodooch iaido-SM
7. Övriga punkter
8. Övriga frågor / information
1. E-postalias ska vara omdirigerade nu (3/5)
2. Eventuellt nya e-postalias till landslagen?
3. Budget för representation vid WKC 2012 (Italien)
4. Diskussion angående kriterier för nya klubbar
9. Nästa möte
10. Mötets avslutande

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat kl 10:20.

2. Fastställande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen med tilläggspunkter under Övriga frågor.

3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes utan kommentarer.

4. Ekonomisk rapport
Anders har deltagit i en introduktionskurs för förbundskassörer anordnat av SB&K och skickat ut en
skriftlig rapport från kursen. Han har också meddelat att det inte är möjligt att få ut kontoutdrag på grund
av att den ansvariga personen är på föräldraledighet. På grund av detta skjuts punkt 4.1 samt 4.2 till nästa
möte.
4.1 2010-04 Uppföljning av bidrag till arter
Skjuts till nästa möte.
4.2 2011-03 Ekonomi för naginatan för ett par år bakåt
Skjuts till nästa möte.
4.3 Fakturor på kö
Vi vet fortfarande inte varför varken fakturan eller påminnelsen från KFUM för Budo-SM blev betalda.
Anette har fått alla underlag från KFUM och kommer att kontera fakturan, scanna in den och skicka till
Anders.
Anette har fått ett antal fakturor från Nils. Dessa är nu konterade och attesterade.
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5. Genomgång av kalendarium
5.1 Vad är på gång?
Kitamotolägret (juni): Arrangörerna är meddelade om vilka deltagare vi skickar. Dock har information från
arrangörerna eventuellt inte nått deltagarna då den kan ha kommit till fel adress.
Göteborg Open (juni): Det behövs en graderingsansvarig för jodons dangraderingar.
Anmälan till SM-veckan (juli): Ingen av arterna är anmälda.
Kyudogradering i Paris (juli): Ingenting som styrelsen behöver hjälpa till med.
5.2 Vad måste tas beslut om?
Ingenting i kalendariet kräver styrelsebeslut den närmaste tiden.

6. Nya ärenden
6.1 Rapport från EKF GA
Anette gick igenom sin rapport från EKF General Assembly som skickats ut separat. Nästa möte bör vi
diskutera huruvida vi bör ha en antidopingkontaktperson med tanke på EKF:s antidopingkommission.
6.2 Rapport från EKC
Jussi meddelade resultatet från kendo-EM (European Kendo Championship). Damlaget vann Fighting
Spirit-priset. Det blev inga medaljer men det var mycket nära i flera kvartsfinaler.
6.3 Läget med Skattemyndigheten
Anette meddelade att trots att alla nödvändiga papper är inskickade till Skattemyndigheten för länge
sedan så är det fortfarande inte möjligt för kendoförbundet att göra några utbetalningar. Vi måste kontakta
Mona Thun på kansliet angående detta.
6.4 Kontakt med kansliet avseende tävlingar och press
Artansvariga måste informera kansliet om vilka som är med i landslagen samt även se till att det finns info
på kendoförbundets hemsida (maila till Emma så lägger hon upp det).
Inför EM och VM: skicka bakgrundsinformation till SB&K så att de kan kontakta lokaltidningar som kan
göra reportage. Fråga Jonathan Broberg på kansliet vilken information han behöver.
6.5 ”Press-coaching”
Tidningen Norran publicerade nyligen ett reportage om två unga killar i kendolandslaget. I artikeln fanns
en bild där killarna står med iaito mot halsen. Bilden kan uppfattas som stötande våldsam och ger inte en
bra bild av vad kendo är. Vi kan använda kansliets presskontakt för att utbilda landslagsmanagers som i
sin tur kan ha press-coaching med medlemmarna. Dessutom bör vi informera på årsmötet vad vi tycker i
frågan.
6.6 Info om kendo-SM
FSKA har tagit på sig att arrangera kendo-SM. Mats Wahlqvist har åtagit sig att coacha dem med
arrangemanget.
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6.7 SM-veckan
Sista anmälan till SM-veckan är 15 september. Diskussion om SM-veckan skjuts till annat möte.
6.8 Info om jodo-SM
Raili Bükk har sagt ja till att Shobukan kan arrangera jodo-SM, dock har Shobukans styrelse ännu inte
beslutat om det. Sida ska be Shobukan lämna in en ansökan om arrangemang av jodo-SM där budget,
domare etc ska framgå. Vad som krävs i ansökan står i SM-reglementet.
Vi bör alltid kräva in en ansökan av arrangören. Detta är delvis för deras egen skull så att vi kan
kontrollera att de inte missat några kostnader eller bidrag.
Jodo-SM kommer att hållas sista helgen i oktober.
6.9 Landslagsledning kendo?
En ny manager för kendolandslaget behöver tillsättas. Val av landslagsledning sker genom nominering
från klubbarna, sedan styrelsebeslut.
6.10 Domare till EKF:s databas
EKF:s databas används för att registrera vilka som är godkända att agera domare utomlands.
Artansvariga ska gå igenom vilka personer som får och vill vara domare och meddela registeransvarige.
6.11 Budget för representation vid EJC 2011 (september), EIC 2011 (Andorra)
Styrelsen beslutade att ordförande får bidrag för representation vid EJC och EIC med preliminär budget
på 10 000 kr per tillfälle.
6.12 Rapport från iaido-SM
Se Jonas artrapport.

7. Genomgång av uppföljningspunkter
7.1 2010-03 Översyn av tävlingsreglemente för alla arter
Frågan skjuts till nästa möte då de artansvariga inte har hunnit gå igenom dokumenten tillräckligt.
7.2 2010-09 Uppdatering av dokument om graderingsregler
Peter har gått igenom dokumenten om graderingsregler och funnit att det finns vissa skillnader mellan de
engelska och svenska versionerna även om de i stort sett är ganska lika. Peter och Anette fortsätter att
arbeta med frågan.
7.3 2011-05 Identifiera vilka styrdokument som behöver uppdateras
Frågan kommer att tas upp på ett separat möte.
7.4 2011-08 Jämställdhetsplan
Anette har tagit fram ett förslag för påseende. Jämställdhetsplanen ska fastställas på nästa årsmöte.
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7.5 2011-11 Organisationsplan skiss
Sidas skiss över organistionsplaner gicks igenom. Några punkter värda att notera:
•

Vi är medlemmar i både EKF och FIK. Medlemskap i FIK krävs för att få deltaga i VM.

•

FIK är medlem i SportAccord som i sin tur är medlem i Internationella olympiska kommittén.

•

ZNKR är formellt bara ett nationellt förbund och är alltså också de medlem i FIK.

Jan lämnade mötet kl 11:30. Vid denna tidpunkt hade datum för nästa möte redan fastställts.
7.6 2011-12 Ändring av SM-reglemente, kolla upp vad årsmötet beslutade angående att dela jodooch iaido-SM
Frågan skjuts till nästa möte.
7.7 Övriga punkter
Övriga uppföljningspunkter gicks igenom, se separat Att göra-lista.

8. Övriga frågor / information
8.1 E-postalias ska vara omdirigerade nu (3/5)
För information.
8.2 Eventuellt nya e-postalias till landslagen?
Alla e-postalias till kendoförbundet är på formen xxx.kendo@budo.se, dock går manager.kendo@budo.se
till kendolandslaget. Ett förslag på hur vi ska lösa frågan om e-postalias för de andra landslagen är att vi
undersöker om vi kan frångå mallen och använda manager.iaido@budo.se etc. Anette hör efter med
kansliet. Artansvariga skickar kontaktuppgifter för landslagsledningarna till Anette.
8.3 Budget för representation vid WKC 2012 (Italien)
Notera att för VM 2012, som ligger i maj, krävs att resor etc betalas redan i april, alltså måste de stå med i
innevarande års budget.
Peter Höglund lämnade mötet kl 11:55.
8.4 Diskussion angående kriterier för nya klubbar
Frågan skjuts till nästa möte.

9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes preliminärt till fredag 8 juli kvällstid för att sedan fortsätta på lördagen. Detta möte
ska ägnas åt genomgång av dokument. Mötet efter nästa är sedan tidigare preliminärt bestämt till lördag
13 augusti kl 10-15.
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10. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat kl 13:05.

Enligt uppdrag

Justeras

_______________________________
Emma Sviestins

_______________________________
Anette Persson Sunje
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